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ZÁKLADNÉ PRINCÍPY HE

− Excelentnosť

− Transparentnosť (open science-European Data Space, 
citizen science..)

− Spravodlivosť a nestrannosť

− Dôvernosť

− Efektivita a rýchlosť

− Rodová rovnosť

− Výskumná etika

− Výskumná integrita

H2020 pre začiatočníkov, Bratislava, 25.2.201410.3.2021



1.  Napomôcť excelentnosti v HE
excelentný výskum = etický výskum

PREČO JE HODNOTENIE ETICKÉHO ROZMERU 
INTEGRÁLNOU SÚČASŤOU HODNOTENIA PROJEKTOV HE

2.  Uistiť verejnosť, že výskum v HE  
spĺňa najvyššie etické  štandardy
(2021-2027 ≈ 95.5b Eur) 



- Uvedomenie si aplikujúcich etický/sociálny dopad ich výskumu
(analýza projektu - prínos/záťaž )

- Aplikácia relevantných národných, európskych 
direktív/medzinárodných konvencií/deklarácií

- Rešpektovanie štandardov HEU

- Schválenie relevantných lokálnych /národných EK

KONKRÉTNE V HE



A. Ethics Pre-screening
B. Ethics Screening
C. Ethics Assesment (1-2 stupne, EK – odporúčania na

Ethics training, Ethics Advisor, Ethics Advisory Board, ethics deliverables)
D. Ethics Monitoring
E. Ethics Checks and Audits

PROCEDÚRA  NA POSUDZOVANIE 
ETICKÝCH ROZMEROV PROJEKTU

Evaluation

Ethics 
Review

Signature 
of Grant

Ethics 
Monitoring

End of 
Grant

DoA - description
of action

WP Ethics
requirement



v projektoch Horizont Európa
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C. Výskumné aktivity sledujúce vznik ľudského embrya, 
len pre účely výskumu alebo pre účely získania kmeňových buniek, 
vrátene techniky transferu jadra somatických buniek.

A.  Výskumné aktivity zamerané na klonovanie ľudských bytostí za 
účelom reprodukcie.

B. Výskumné aktivity sledujúce cieľ modifikovať genetické 
dedičstvo ľudstva, keď by sa tieto modifikácie stali dedičnými 
(výskum liečenia rakoviny gonád je financovaný).



− Ľudské embryá a plody
− Ľudské subjekty 
− Ľudské tkanivá a bunky
− Osobné  dáta 
− Zvieratá 
− Nečlenské krajiny EU 
− Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (Europan Green Deal)
− Potenciálne zneužite výsledkov výskumu / Dual use
− Iné etické problémy/otázky – AI,.............

Grants week, Žilina, 21.9.2017

POSUDZOVANIE ETICKÝCH ROZMEROV PROJEKTU
(SUBJEKTY/OBJEKTY VÝSKUMU)



http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf

European Code 
of Conduct on RI

2010 ESF/ALLEA, 

revised 2017 ALLEA

10.3.2021
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PVP
10.3.2021



HE 
dôraz na prevenciu/na vzdelávanie

Horizon Europe vytvorí vzdelávacie materiály venované  špeciálne výchove 
výskumníkov v oblasti výskumnej etiky a integrity ako aj procedúry a 
infraštruktúru potrebnú pre jednotlivých „hráčov výskumu“ – výskumné 
inštitúcie, grantové agentúry, akreditačné agentúry, etické komisie. 

Tiež sa sústredí na možnosti vhodnejších parametrov hodnotenia výkonnosti 
výskumníka, inštitúcie, univerzít....., vedy a výskumu.

SOPs4RI (Standard Operating Procedures for Research Integrity)
10.3.2021



RODOVÁ ROVNOSŤ
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HE - Gender Equality Plan (GEP) pre všetky legitímne organizácie (VŠ, 
výskumné organizácie, verejné a súkromné  inštitúcie...)   aplikujúce v HE majú 
povinnosť implementovať GEP s týmito minimálnymi požiadavkami:
•Publikovanie: formálny dokument zverejnený na webovej stránke inštitúcie
schválený vedením
•Alokované zdroje: finančné aj ľudské – expertov na rodovú rovnosť, ktorí
budú túto politiku implementovať
•Zbieranie dát a monitorovanie: sex/gender- triedené dáta (zamestnanci,
študenti a ročné reportovanie založené na indikovaných indikátoroch
•Tréning: prehlbovať povedomie vzdelávaním v oblasti rodovej rovnosti, v
oblasti podvedomých „bias“(vzorcov) pri rozhodovaní vedúcich, vedenia

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear/involved-gender-equality-plan

GEP
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Web: https://eraportal.sk/horizont-europa/
Mail: horizont@cvtisr.sk
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